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THANKS TO OUR OWN PRODUCTION,  
WE CAN PROMISE HIGHEST QUALITY  
FOR BEST POSSIBLE PRICES!

Installed on more than 45 000 000 m2



ÎNTĂRITOR PULVERULENT
HERKULIT® TOP

Avantaje  
• Herkulit® Top creşte rezistenţa la abraziune de 70 ori mai mult decât 

betonul C25/30 (standardul european 206-1).
• Herkulit® Top se auto-şlefuieşte – cu cât traficul este mai intens, cu atât 

finisajul suprafeţei este mai bun.
• Herkulit® Top (culorile deschise) este reflectorizant.
• Herkulit® Top conţine un ciment special, ceea ce face posibil să se 

reducă cantitatea de ciment şi în acelaşi timp să crească rezistenţa la 
abraziune. Riscul aparitiei fisurilor este astfel diminuat. 

• Herkulit® Top absoarbe umezeala mult mai repede decât materialele 
de întărire pulverulente ale concurenţei. Prin urmare poate fi aplicat 
mai târziu, ceea ce conduce la o culoare mai uniformă şi la un rezultat 
final mai bun.

• Produsele Herkulit® Top colorate au un conţinut bogat de pigment, 
care produce o culoare bogată şi uniformă. 

• Herkulit® Top poate înlocui vopseaua epoxidică şi pe cea poliuretanica, 
e mai rezistent la abraziune şi mai uşor de întreţinut. 

• Mai mult de 20 000 000 m2 de Herkulit® au fost instalaţi pe tot globul. 

Herkulit® Top este un întăritor pulverulent gata preparat care se aplică 
pe suprafeţe de beton umed, proaspăt turnat. Herkulit® este făcut dintr-
un quartz pur, granulat special, Dynagrip, şi un ciment special bazat pe 
cimentul Portland, care are o durabilitate crescută chiar şi în cantităţi mici. 
Astfel este redus riscul apariţiei fisurilor şi al eflorescentelor de calcar.  

Un alt avantaj major e acela că Herkulit® absoarbe umezeala mult mai 
repede decât orice alt întăritor pulverulent folosit pentru suprafeţe 
foarte rezistente, şi produce prin urmare rezultate mult mai bune.

Abraziune
Agresiunea cea mai semnificativă asupra cimentului vine de la abraziunea cauzată de către automobile, echipamente, stivuitoare şi 
pietoni. Teste independente arată că Herkulit® creşte rezistenţa la abraziune  de până la 15 ori mai mult decât este specificat de către BS 
(standardul britanic) şi SP (autoritatea naţională suedeză pentru testare). 
Herkulit® e cel puţin echivalent cu betonul C80/90 (abraziune). Vedeţi tabelul următor:

Istoric
20 000 000 m2 de pardoseli cu strat de uzură 
Herkulit® au fost aplicate în ultimii 50 de ani, 
în mai mult de 30 de ţări. Printre companiile 
care au avut incredere în produsele noastre 
se numără Volvo, IKEA, SAAB şi Coca Cola.

Potrivit pentru pardoseli în:
• Facilităţi de productie şi depozitare 
• Centre de distribuţie şi logistică
• Magazine şi mall-uri
• Terminale de aeroport, tren şi autobuz
• Ateliere
• Garaje şi zone de parcare 

Cum să aplicaţi Herkulit® Top
Herkulit® Top se împrăştie peste betonul 
proaspăt turnat şi apoi se intinde pe 
suprafaţă. Herkulit® Top se aplică cel mai 
bine cu un cărucior de împrăştiere sau cu un 
aplicator de pulbere. Vedeţi instrucţiunile de 
aplicare separate.

Calitatea dalei de ciment, 
standard EU SS EN 206

Abraziunea în mm dupa 1600 ro-
tatii (se cer maximum 0,20 mm) 

Abraziunea în mm dupa 2850 ro-
tatii (se cer maximum 0,20 mm) 

Abraziunea Böhme, DIN 
18560, (se cer maximum 7,0)

Beton C25/30 0,80

Beton C32/40 0,40

Beton C40/50 0,20

Herkulit® Top 200 0,01 0,04 4,3

Herkulit® Top 100 0,05 5,2

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

SS 137241, 
Swedish 
standard

Din Böhme 
18560, German 
standard

+
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® TOP

Herkulit® Top instrucţiuni de aplicare
(manuală, cu un cărucior de împrăştiere)

1. Aplicaţi stratul de beton suport cât se poate de neted. Aveţi în vedere faptul că o ”tasare” mai 
mica (i.e. un conţinut mai mic de apă, vâscozitate mai mare a betonului) reduce diferenţele de 
culoare în stratul de suprafaţă.

2. Atunci când puteţi merge pe suprafaţă şi “urma piciorului” este de aprox 1 mm, este timpul 
să aplicaţi Herkulit® Top. La această aplicare târzie, riscul de decolorare este redus.

3. Înainte de a aplica Herkulit® Top neteziţi/sclivisiti mecanizat suprafaţa cu un finisor cu disc, 
apoi aplicaţi aproximativ 2,5 kg pe m2 cât mai neted posibil, cu un cărucior de împrăştiere. 
Lăsaţi Herkulit® Top să absoarbă umezeala din beton şi apoi folosiţi din nou finisorul mecanic 
cu disc pentru a-l ajuta sa patrunda în suprafaţă. 

4. După această a doua etapa de finisare, aplicaţi cele 2,5 kg de Herkulit® Top rămase cât mai uniform posibil pe m2, cu un 
cărucior de împrăştiere. Lăsaţi-l să absoarbă umezeala din beton. (Herkulit® Top va absorbi umezeală în minimum 5 minute şi 
maximum 15 minute).

5. După ce Herkulit® a absorbit umezeala, neteziţi betonul cu finisorul cu disc,  de cel puţin 5-6 ori în ambele direcţii, pentru 
a obţine cea mai bună aplatizare şi cel mai bun finisaj al suprafeţei. E preferabil să folosiţi discuri “compozite” Allen, în special 
atunci când utilizaţi culori mai deschise (cf. echipament pentru beton).

6. În final, utilizati paletele de finisare şi treceti cu finisorul de cel puţin 3-4 ori în ambele direcţii.

7. Imediat după aceasta ultimă etapă, aplicaţi Lithurin® IIS (pe bază de apă) cu un consum de 0,15 litri pe m2, sau Lindolit® (pe 
bază de apă) cu un consum de 0,07 litri pe m2  (concentrat) diluat în proporţie de 1:3 cu apă, aplicand în dimineata urmatoare 
apă şi peliculă de plastic.

Înainte de a utiliza pardoseala noua, vă recomandăm să o curăţaţi şi să o impregnaţi cu Lindec Concrete Soap® (detergentul de 
beton Lindec), folosing o maşină de spalat (care freacă şi aspiră) cu perii din nylon negru.  Consum: 0,10 litri pe m2 (concentrat) 
diluat în proporţie de 1:10 cu apa. Pentru curăţarea zilnică - 0,010 litri pe m2. Această soluţie va impregna suprafaţa şi va mări 
strălucirea acesteia. 

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® TOP

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

Cum se poate obţine o culoare mai bună şi mai uniformă, atunci când se aplică Herkulit® 
Top?

Este important să ţineţi minte că avem de-a face cu beton, care conţine diferite tipuri de nisip şi pietriş, precum şi apă, ciment, şi, 
posibil, o anumită cantitate de plastifiant.  Fiecare sarja de beton poate avea diferenţe în proporţiile sale de apă şi materii prime. 
Acest lucru va influenta produsul final. Este dificil de controlat  totul, în proporţie de 100%, dar veţi găsi mai jos câteva indicaţii 
utile pentru a avea mai multe şanse la un produs final bun.

1. Asiguraţi-vă că betonul este de bună calitate. Un WCR (raport apă/ciment) mai mic şi o cantitate mai mare de ciment de cali-
tate bună vor minimiza eventualele probleme. 

2. Încercaţi să aplicaţi Herkulit® Top cât de târziu posibil, chiar dacă betonul pare uscat. Herkulit® Top încă va absorbi umezeala 
din stratul de beton suport. 

3. În cazul în care se foloseşte apa şi folie de plastic (pentru protejarea suprafeței după finisare),  asiguraţi-vă că folia de plastic 
nu este îndepărtată în primele 7-14 zile, şi că acoperă întreaga suprafată în această perioadă. 

4. Evitaţi mersul cu încălţări murdare pe materialul Herkulit® proaspăt folosit, în special dacă se folosesc culori mai deschise (alb, 
galben, gri deschis şi bej). 

5. Evitaţi discurile şi paletele de finisat de proastă calitate. Acestea pot lăsa urme de oţel, care închide culorile suprafeţei. E de 
preferat să se utilizeze discurile compozite Allen, în special pentru culorile mai deschise. Vă rugăm să consultaţi capitolul “Allen 
Compodisk” pentru mai multe informaţii.

6. Uneltele de mână, ca şi discurile şi paletele de finisat mecanizat, nu trebuie să fie murdare sau să conţină reziduuri de beton !

7. Dacă folosiţi maşini pe bază de benzină/motorină, asiguraţi-vă că nu umpleţi rezervoarele pe pardoseala proaspăt aşternută.

8. Evitaţi folosirea excesivă a finisorului cu discuri şi palete atunci când utilizaţi culori mai deschise, pentru că ar putea arde 
suprafaţa ! 

Vă rugăm să tineti cont de realitatea ca posibilele diferenţe de culoare nu au nici o consecinţă asupra calităţii. Ele constituie doar 
diferenţe cosmetice şi materialul nu va fi mai puţin bun sau mai putin rezistent!

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com



ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

GAMA DE CULORI
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ÎNTĂRITOR PULVERULENT
IBOLITH® TOP

Ibolith® Top este un material pulverulent care conţine atât ciment de 
bună calitate cât şi agregate spălate şi uscate, gata de a fi folosit  pentru 
a mări rezistenta la  abraziune.

Avantaje:
• Ibolith® Top creşte rezistenţa la abraziune de pana la 35 de ori mai 

mult decât betonul C25/30 (standardul european 206-1) 
• Ibolith® Top se auto-slefuieşte – cu cât traficul este mai intens, cu atât 

finisajul suprafeţei devine mai bun.
• Ibolith® Top conţine un ciment special, ceea ce face posibil să se 

reducă cantitatea de ciment şi în acelaşi timp să crească rezistenţa la 
abraziune. Riscul fisurilor este astfel diminuat. 

• Ibolith® Top absoarbe umezeala mult mai repede decât alte materiale 
pulverulente similare. Prin urmare poate fi aplicat mai târziu, ceea ce 
conduce la o culoare mai uniformă şi la un rezultat final mai bun.

• Mai mult de 5 000 000 m2 de Ibolith® Top au fost instalaţi pe tot globul.

Abraziune:
Ibolith® Top este testat şi aprobat în acord cu BS 8204: partea 2:2003(9) 
şi EN 13892-4, având o rezistenţă foarte bună la abraziune. Consultaţi 
rezultatele testelor făcute de Aston Service UK. Ibolith® Top produce o 
rezistenţă la abraziune corespunzătoare la 0,08 mm după 2850 de rotaţii 
(testul Aston Service) şi poate fi folosit prin urmare pentru pardoseli 
industriale de trafic greu.

Consum:
Ibolith® Top gri ar trebui să fie utilizat intr-un dozaj de 4-5 kg/m2

Ambalare:
Saci de 25 kg sau saci mari de 500 kg, pe paleti de unica folosintaincluzând 
folia termocontractibila, 1050 kg/palet.

Calitatea dalei de ciment,
standard EU SS EN 206-1

Abraziunea în mm dupa 1600 rotatii 
(se cer maximum 0,20 mm)

Abraziunea în mm dupa 2850 rotatii
(se cer maximum 0,20 mm)

Beton C25/30 0,80

Beton C32/40 0,40

Beton C40/50 0,20

Ibolith® Top 0,08

BS 8204:part 
2/ASTM 169-A, 
British/USA 
standard

Istoric
5 000 000 m2 de pardoseli cu strat de uzura 
Ibolith® au fost aplicate în ultimii 30 de ani 
în Suedia. 

Potrivit pentru pardoseli în:
• Facilităţile de productie şi depozitare 
• Centrele de distribuţie şi logistică
• Magazine şi mall-uri
• Terminale de aeroport,tren şi auto-
buz
• Ateliere
• Garaje şi zone de parcare

Cum să aplicaţi Ibolith® Top
Ibolith® Top se împrăştie peste betonul 
proaspăt turnat şi apoi se intinde pe 
suprafaţă. Ibolith® Top se aplică cel mai bine 
cu un cărucior de împrăştiere sau cu un apli-
cator de pulbere. Vedeţi instrucţiunile de 
aplicare prezentate separat pe verso.

+
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ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

ÎNTĂRITOR PULVERULENT
IBOLITH® TOP

După aplicare 
Măsurile care trebuie luate după ce se aplică Ibolith® sunt foarte importante, deoarece trebuie luate în calcul diferite efecte asupra 
suprafeței finisate - vântul puternic, temperatura, lumina solară, etc. De aceea utilizaţi Lindolit® sau Lithurin® (soluții care previn evapo-
rarea prematură a apei din beton) imediat după finisare/sclivisire pentru a preveni uscarea prematură a acestuia. În caz contrar vor 
apărea fisuri de contracție şi suprafaţa va fi mai puţin dură (rezistenţă slabă la abraziune).

Instrucţiuni de aplicare (manual, cu un cărucior de împrăştiere)
1. Aplicaţi baza de beton cât se poate de neted. Aveţi în vedere faptul că un conţinut mai mic de apă (i.e. vâscozitate mai mare a be-
tonului) reduce diferenţele de culoare în stratul de suprafaţă.
2. Atunci când puteţi merge pe suprafaţă şi “urma piciorului” este de aprox 1 mm, este timpul să aplicaţi Ibolith® Top. La această apli-
care târzie, urmele roţilor căruciorului de împrăştiere pot fi aproape evitate.
3. Pentru a creşte gradul de aderenta intre baza de ciment şi Ibolith® Top, aplicaţi 1 kg pe m2 şi apoi neteziţi suprafaţa cu maşina de 
sclivisit cu disc, în principal pentru a evita reziduurile la suprafaţă acolo unde Ibolith® Top va fi aplicat.  
4. După această primă sclivisire, aplicaţi restul de 3-4 kg de Ibolith® Top pe m2 cât mai uniform posibil, folosind căruciorul de împrăştiere. 
Lăsaţi-l să absoarbă umezeala din baza de beton. 
 5. După ce Herkulit® a absorbit umezeala, sclivisiţi cu discul  de cel puţin 5-6 ori în ambele direcţii. E preferabil să folosiţi discurile 
“compozite” Allen, în special atunci când utilizaţi culori mai deschise (cf. echipament pentru ciment).
6. În final,  utilizati palete de finisare, de cel puţin 3-4 ori în ambele direcţii.
7. Imediat după ultima trecere, aplicaţi soluţia antievaporanta Lindolit® W (pe bază de apă) cu un consum de 1 litru (concentrat) pe 
approx 10-12 m2 (diluat 1:2 cu apa), sau 1 litru (concentrat) pe approx 15-17 m2 (diluat 1:3 cu apa), în combinaţie cu apa şi peliculă de 
plastic, aplicate în dimineaţa următoare. O altă opţiune este să folosiţi Lindolit® S (pe bază de solvent) sau Lithurin® IIS (pe bază de apă) 
cu un consum de 1 litru pe approx 8-10 m2.
8. Înainte de a da în folosinta suprafata, vă recomandăm să o curăţaţi şi să o impregnaţi cu Lindec Concrete Soap® (detergentul de 
beton Lindec), folosind o maşină de spalat (care freacă şi aspiră) cu perii din nylon negru.  Consum: 0,10 litri pe m2 (diluat în proporţie 
de 1:10 cu apa). Această soluţie va impregna suprafaţa şi va mări strălucirea acesteia.

Umplerea ”rosturilor” taiate în pardoseala
Turnarea de pardoseli profesioniste şi de calitate înaltă nu e întotdeauna suficientă pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil. Pentru 
a evita fisurile în pardoselile de beton, a devenit o practică comună să se taie ”rosturi” în forme pătrate de 6 x 6 m sau 8 x 8 m, în funcţie 
de stâlpii de susţinere, etc. După minim 3-6 luni, aceste”rosturi” sunt curăţate prin aspirare şi umplute cu Linofog® Mix sau LinoFlex®, 
spre exemplu. Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile separate de aplicare.

Recomandări pentru a obţine o culoare mai bună şi mai uniformă
Este important să ţineţi minte că avem de-a face cu beton, care conţine diferite tipuri de nisip şi pietriş, la fel ca şi apă, ciment, şi, 
posibil, o anumită cantitate de plastifiant.  Fiecare sarja de beton poate avea diferenţe în proporţiile sale de apă şi materiale brute. 
Acest lucru va avea un impact asupra produsului final. Este dificil de controlat  totul, în proporţie de 100%, dar veţi găsi mai jos câteva 
indicaţii de luat în seamă pentru a avea mai multe şanse la un produs final bun.
1. Asiguraţi-vă că betonul este de bună calitate. Mai puţină apă în beton va reduce precipitarea calcarului dar şi diferenţele de culoare. 
2. Încercaţi să aplicaţi Ibolith® Top cât de târziu posibil
3. În cazul în care se foloseşte apa şi folie de plastic, asiguraţi-vă că folia de plastic nu este îndepărtată în primele 7-14 zile, şi că acoperă 
întreaga suprafată în această perioadă. 
4.  Evitaţi discurile şi paletele de sclivisit de proastă calitate. Acestea pot lăsa  urme de otel, care închide culorile sprafetei. E de preferat 
să se utilizeze discurile compozite Allen, în special pentru culorile mai deschise. Vă rugăm să consultaţi capitolul “Allen Compodisk®” 
pentru mai multe informaţii la www.concretefloor.com
5. Uneltele de mână, ca şi discurile şi paletele de finisat, nu trebuie să fie murdare sau să conţină reziduuri înainte de utilizare !
6. Dacă folosiţi maşini pe bază de benzină sau motorină, asiguraţi-vă că nu umpleţi rezervoarele pe pardoseala proaspăt turnata.
7. Evitaţi folosirea excesivă a finisorului cu disc şi palete (suprafaţa arsă!)
Vă rugăm să luaţi aminte că posibilele diferenţe de culoare nu au nici o consecinţă asupra calităţii. Ele constituie doar diferenţe cos-
metice şi materialul nu va fi mai puţin bun sau mai putin rezistent!
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ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

SISTEMUL ”UMED ÎN UMED”
HERKULIT® 0 - 4

Descriere:
Herkulit® 0-4 poate fi folosit pentru aşa-numitul sistem ”UMED ÎN UMED”, 
sau ca agregat solid, atunci când se amestecă cu cimentul la locul de 
construcţie. Herkulit® 0-4 este făcut din quarţ de cea mai bună calitate, 
spălat şi uscat pentru a îndepărta reziduurile şi a evita umezeala atunci 
când este amestecat cu ciment (CEM1). La cerere, Herkulit® 0-4 poate 
fi furnizat cu agregaţi adiţionali puternici. Pentru a obţine un rezultat 
satisfăcător la aşternerea Herkulit® 0-4 în aşa-numitul sistem ”umed 
în umed”, este important ca betonul suport să fie corect amestecat şi 
turnat. Suprafaţa şi structura betonului suport au o importanţă crucială 
pentru aderenta stratului superior. În mod normal, ar trebui folosit 
C25/30, dacă este posibil!

Cerinţe:
Pentru a asigura obtinerea rezultatelor optime atunci cand se utilizează  
Herkulit® 0-4 mm, betonul suport trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:

Suprafaţa betonului suport:
Betonul suport, tratat în general cu un sistem de vacuum dupa turnare 
sau cu un reducător de apă cum ar fi plastifiantul bazat pe naftalină, ar 
trebui să fie bine nivelat şi de bună calitate.Dacă “tasarea”este mai mică 
sau maxim de 15, este recomandat un suport de beton  C 28/30. Dacă 
“tasarea”este peste  15, este recomandat un suport de beton C 30/37.

Planeitate:
Betonul suport ar trebui aşternut într-un grad de uniformitate şi 
netezime suficient pentru a permite menţinerea grosimii  Herkulit® 0-4 
mm în limitele pre-stabilite (8-10 mm).

Instrucţiuni de aplicare pentru sistemul ”umed în umed”:
1. Turnaţi betonul suport cât mai uniform şi neted posibil.  Este avantajos să utilizaţi un plasticizator reducător de apă bazat pe naftalină 
sau un sistem de vacuum. 
2. Când se poate păşi pe betonul suport, sclivisiţi mecanizat suprafaţa cu un finisor cu disc, în ambele direcţii. 
3. Amestecati Herkulit® 0-4, cimentul Portland CEM 1, plastifiantul pe naftalină şi apă într-un malaxor mare, în următoarele proporţii:
50 kg Herkulit® 0-4mm, 25 kg ciment Portland cu un WCR de 0,36-0,38, şi plastifiantul bazat pe naftalină în proportie de 0,7-1%.
Amestecaţi până la obţinerea unei consistente plastice (asemănătoare cu a mortarului). 
4. Aplicaţi amestecul într-o grosime de 10 mm, folosind o grindă de nivelare/vibrare. 
5. Neteziţi/Sclivisiţi mecanizat suprafaţă cu un finisor cu disc, în ambele direcţii, de cel puţin  5-6 ori.
6. Sclivisiţi mecanizat suprafaţa doar cu paletele de  finisare, în ambele direcţii, de cel puţin 2-3 ori. 
7. Aplicaţi soluţiile antievaporante Lindolit® sau Lithurin®, imediat după terminarea sclivisirii. 
8. În dimineaţa următoare, după utilizarea  Lindolit® W  (bazat pe apă) diluat 1:3, aplicaţi multă apă şi acoperiţi întreaga suprafaţă cu 
peliculă de plastic ; lăsaţi-o să acopere intreaga suprafată pentru cel puţin 7-14 zile.  

Consum pentru sistemul “umed în umed”, pe 10 mm şi m2:
15 kg Herkulit® 0-4, 7,5 kg ciment Portland cement CEM 1 şi 0,3 kg pigment de culoare (dupa preferinţa).
apă (WCR 0,36-0,38), ≈ 0,07 kg plasticizator bazat pe naftalină.

Consumul la utilizarea ca strat de uzură, pe m2: (amestecat la locul construcţiei)
2,75 kg Herkulit® 0-4 mm
1,25 kg ciment Portland CEM 1 
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ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

SISTEMUL ”UMED ÎN UMED”
HERKULIT® PM4 (PREMIXED)

Descriere:
Herkulit® PM4 trebuie utilizat numai ca sistem ”umed în umed” si ca un 
al doilea strat  pe suprafete de beton de buna calitate, strat cu grosimi 
intre 8 si 10 mm. Herkulit® PM4 este gata de amestecat cu apa si este 
un produs care contine cuart de cea mai buna calitate – spalat si uscat 
pentru a inlatura orice impuritati si a evita umiditatea necontrolata cind 
se face amestecul cu ciment (CEM 1) – agregate dure si puternice, fibre 
de PP (polipropilena), diferiti aditivi si eventual cu diferiti pigmenti de 
colorare. Pentru a obtine rezultatele dorite atunci cind aplicati Herkulit® 
PM4 in sistemul ”umed în umed” este important ca suportul de beton 
sa fie corect pus in opera. Suprafata si structura suportului de beton 
sunt de o importanta cruciala pentru asigurarea unei bune aderente a 
stratului superior (Herkulit® PM4 ). In mod obisnuit, pentru obtinerea 
rezultatelor dorite se utilizeaza un beton de tip C25/30, corespunzator 
standardului EN 206.

Cerinte:
Pentru a asigura conditiile necesare in vederea obtinerii rezultatelor 
optime prin utilizarea Herkulit® PM4, suportul de beton trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele cerinte: 

Suprafata betonului suport:
Betonul suport, tratat in general prin vacuumare (absorbtia apei in exces 
din beton) sau prin utilizarea aditivilor plastifianti pe baza de naftaleni 
pentru reducerea dozajului de apa, trebuie sa fie bine nivelat si de buna 
calitate. Daca se utilizeaza un beton cu un con de tasare de nivel 15 (cm) 
sau mai putin atunci este necesar sa fie utilizat un beton C30/37.
PS! Nu este vorba de beton cu aer oclus (antrenor de aer).
    

Planeitate:
Betonul suport trebuie bine nivelat si tras la cota, astfel incat sa asigure 
o grosime a Herkulit® PM4 in limitele prescrise de 8-10mm. 

Reguli de aplicare in sistemul ”umed în umed”:
1. Aplicati betonul din stratul suport in mod uniform si cu o buna planeitate. Constituie un avantaj utilizarea aditivilor plastifianti pe baza 

de naftaleni pentru reducerea dozajului de apa sau utilizarea sistemului de vacuumare dupa turnare.
2. Atunci cand se poate merge pe betonul suport finisati 1 data suprafata cu ”elicopterul”  cu tava in ambele directii (una la 90˚ fata de 

cealalta).
3. Amestecati Herkulit® PM4 cu apa intr-un mixer mare timp de minim 3-4 min. in urmatoarele proportii/variante:
• 25 kg Herkulit® PM4 cu 2,25 litri  de apa (raportul apa ciment 0,36), minim 3-4 min, pina cand obtineti un material cu o consistenta 

plastica (asemanatoare mortarului)
• 500 kg BB (sac mare) Herkulit® PM4 cu 45 litri de apa (raportul apa ciment 0,36), minim 3-4 min, pina cand obtineti un material cu o 

consistenta plastica (asemanatoare mortarului)
• 1000 kg (sac mare) Herkulit® PM4 cu 90 litri de apa (raportul apa ciment 0,36), minim 3-4 min, pina cand obtineti un material cu o 

consistenta plastica (asemanatoare mortarului)
4. Aplicati amestecul obtinut intr-o grosime uniforma de 8-10 mm si utilizati o lipa sau grinda vibranta.
5. Finisati suprafata cu ”elicopterul” cu tava  in ambele directii el putin de 5-6 ori.
6. Dupa aceea continuati finisarea suprafetei cu finisorul mecanic cu palete in ambele directii de cel putin 3-4 ori.
7. Aplicati Lithurin® IIS ca antievaporant dupa terminarea finisarii, conform cu prevederile din fisa tehnica a produsului respectiv.

Consumuri Herkulit® PM4: 
22 kg Herkulit® PM4 pe m² la o grosime de 10 mm. 
20 kg Herkulit® PM4 pe m² la o grosime de 8 mm.

Culori:
Gri si gri deschis. Alte culori pot fi obtinute la cerere.
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BETON DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ 
HERKULIT® S400

Prezentare generală:

Herkulit® este folosit primordial în industrie, centre comerciale, spaţii 
publice, galerii, birouri şi spaţii de parcare.  

Herkulit® S400 este un material natural, care nu dăunează mediului. Ma-
terialul nu este imun la difuzie, nu poate fi deteriorat de apă şi este anti-
static. Aplicarea nu necesită folosirea de aditivi periculoşi pentru mediu.

Herkulit® S400 este un strat de uzură de 15-25 mm care aderă foarte 
bine,atat la un beton vechi cat si la unul nou. Stratul de uzură este 
proiectat să furnizeze o funcţionalitate fară probleme pentru condiţii 
industriale extreme  sau în spaţii unde igiena este importantă. Acest tip 
de pardoseală durează în mod normal peste 30 de ani, chiar şi în locaţii 
intens folosite de vehicule cum ar camioanele. 
Pardoselile din facilităţile vechi pot fi reabilitate cu Herkulit® S400. 
Acesta poate fi de asemenea utilizat pentru a reînnoi pardoseli pe de-
antregul uzate sau pentru a îmbunătăți facilităţi încă funcţionale.

În ambele cazuri,  renovarea pardoselii este o alternativă practică, 
economică şi de calitate la varianta de îndepărtare a pardoselilor de be-
ton deja existente. Herkulit® S400 împiedică clorurile şi alte substanţe 
dăunătoare să pătrundă in betonul suport (pentru betonul suport, 
Herkulit® S400 acţionează astfel ca o barieră de protecţie împotriva fac-
torilor de mediu dăunători) 
Repararea suprafeţelor de beton existente pune capăt carbonatării şi 
descompunerii betonului structural. În plus, produsul este pe de-a-
ntregul rezistent la ciclurile inghet-dezghet. 

Instalarea ar trebui să fie făcută de un contractor calificat şi cu experienţă. Un strat de suprafaţă care este aşternut pe o pardoselă 
existentă fara rosturi produce o acoperire perfectă pentru podea, lipsită de orice probleme. Aceasta combinaţie reduce nevoia de rosturi 
de contractie cu până la 80% în comparaţie cu betonarea obişnuită a podelelor, şi reduce astfel costul reparaţiilor şi al întreţinerii pe 
viitor. 

Betonul suport poate fi de asemenea proiectat încât să fie lipsit de rosturi, adaptând betonul şi întreaga lucrare pentru a optimiza 
funcţia pardoselii, în loc să se facă compromisuri  din cauza proiectării clădirii şi a tehnicii de instalare. 
Acest lucru devine posibil prin aşternerea betonului suport la un stadiu timpuriu al procesului de construcţie, urmând ca pardoseala  să 
fie aşternută la sfârşitul procesului de construcţie,  în spaţiu acoperit. Se garantează astfel finisarea şi toleranţa suprafeţei, ambele fiind 
condiţionate de mediul în care a fost  turnată şi aşternută  suprafaţa;  se economisesc astfel timp şi bani.

Instrucţiuni pentru planificarea executiei

Aducerea la bun sfârşit a lucrării:
Lucrarea are cinci etape principale
- Sablarea
- Turnarea
- Sclivisirea mecanizată şi finisarea
- Soluţii anti-evaporare
- Tratamente

Condiţii pentru spaţiul de lucru:
La aplicarea Herkulit® spaţiul de lucru trebuie să aibă o temperatură constantă de cel puţin +10°C la suprafaţa betonului, şi să fie ferit de 
curent şi apă.
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BETON DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ 
HERKULIT® S400

Date tehnice:
Proprietăţile următoare sunt valorile medii tipice şi nu trebuie  luate drept val-
ori minime sau caracteristice. 
Toate proprietăţile sunt măsurate la +20°C.

Tip Herkulit® Special 2-4:
Rezistenţa la compresie în N/mm² după 28 zile :  95 N/mm²
Rezistenţa la tracţiune prin îndoire în N/mm² după 28 zile : 15 N/mm²
Rezistenţa la abraziune conform DIN 52108 Böhmen – valoare  cm³/50 cm² :  <4

Descriere: 
Pentru a obţine rezultate bune atunci când turnaţi Herkulit® S400, e important 
ca betonul suport să fie de bună calitate. Suprafaţa şi structura betonului su-
port au o importanţă crucială pentru aderenţa stratului superior. Dacă există 
orice fel de îndoială cu privire la îndeplinirea cerinţelor standard de către be-
tonul suport, trebuie să se efectueze un test al condiţiilor la faţa locului sau un 
test de rezistenţă la tracţiune sau, dacă este necesar, se vor extrage carote cu 
mostre de profunzime pentru o analiză mai detaliată. 

Cerinţe:
Pentru a asigura funcţionarea optimă a Herkulit® S400, betonul suport trebuie 
să îndeplinească următoarele cerinţe:

Aderenţa:
Rezistenţa la tracţiune a suprafeţei trebuie să fie 1.5 MPa (15 kg/cm²), 
la data aplicării  Herkulit® S400. (Pentru mai multe informaţii consultaţi 
secţiunea privitoare la pregătirea suprafeţei).

Suprafaţa:
Structura suprafaţei trebuie să fie echivalentă cu minimum 2 mm/max 
30 % din grosimea stratului superior. 
Suprafaţa trebuie să fie lipsită de lapte de ciment şi pelicule de ciment, 
precum şi de impurităţi.

Flatness:
Betonul suport trebuie să fie suficient de plan pentru ca grosimea 
Herkulit® S400 să fie menţinută în limitele stabilite (15-25 mm).

Îndrumare:
Dacă betonul suport are o rezistenţă la tracţiune de cel puţin 35 N/mm² şi e în alte privinţe de bună calitate şi lipsit de impurităţi, e 
de aşteptat ca cerinţele de mai sus să fie îndeplinite prin frezarea, (sau, alternativ, sablarea) şi curăţirea suprafeţei.

Pentru o pardoselă complet nouă:
Aşterneţi betonul suport prin vibraţii pentru a obţine o suprafaţă netedă şi omogenă. Nu suprasolicitaţi suprafaţa astfel încât să 
apară lapte de ciment pe suprafaţa betonului suport.  “Tasarea” betonului şi metodele de lucru afectează direct rezistenţa la întin-
dere a suprafeţei. Când se foloseşte beton cu o ”tasare” mai mare trebuie folosit un beton de o calitate mai bună. Orice înclinare 
către guri de scurgere trebuie să fie executată în betonul suport, înainte de a aşterne stratul superior.  Betonul suport trebuie să fie 
suficient de plan pentru ca Herkulit® S400 să rămână în limitele tolerate (valoare 15-25 mm).

Suprafaţa trebuie să fie pregătită pentru frezare/sablare (suprafaţa bine sclivisită).

Nu utilizaţi niciodată pe betonul suport soluţii antievaporante bazate pe ceară sau solvenţi. 

Toate detaliile structurii pardoselii trebuie stabilite înainte de turnarea betonului suport. Betonul suport trebuie aşternut pe un 
strat plan şi stabil care să poată susţine încărcăturile puse pe el ulterior. 
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BETON DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ 
HERKULIT® S400

Nivelarea:
Suprafaţa din jurul “rosturilor” şi a fisurilor trebuie să fie cât mai netedă posibil 
înainte de aşternerea Herkulit® S400.

“Rosturile”:
Pardoseala Herkulit® S400 are aderenţă la betonul suport şi nu necesită “ros-
turi”.

“Rosturile” în betonul suport:
Vă recomandăm să tăiaţi “rosturi” în pardoseli noi deasupra “rosturilor” vechi 
care nu sunt stabile.  

Frezarea/sablarea:       
Frezaţi suprafaţă. Structura suprafeţei ar trebui să fie echivalentă cu minimum 
2 mm/max 30% din grosimea stratului superior; în caz contrar sablaţi suprafaţă. 
Suprafaţa nu ar trebui să conţină lapte de ciment şi pelicule de ciment. Freza-
rea/sablarea trebuie făcute pe întreaga suprafaţă, ca şi în preajma pereţilor, 
stâlpilor de susţinere, etc. Dacă nu este posibil ca maşinile să ajungă până la 
margini, acest lucru trebuie făcut manual. Înainte de a freza betonul suport 
existent, trebuie să fie reparate orice crăpături, margini ridicate, “rosturi” vechi, 
etc.

Curăţarea suprafeţei:
După frezare, betonul trebuie să fie curăţat minuţios utilizând aspirarea, jeturi-
le de înaltă presiune (hidrosablare), etc., în funcţie de gradul de curăţenie şi de 
structura suprafeţei. 
 

Aplicarea de apă şi acoperirea:
Dacă betonul suport nu e saturat cu apă după curăţare,  trebuie să se aplice 
apă. În funcţie de temperatură şi de densitatea betonului, e recomandat că 
aplicarea apei să înceapă cu 8-24 de ore înaintea aşternerii primerului. Eliberaţi 
suprafaţă pe măsură ce se efectuează turnarea. Dacă există bălţi, ele trebuie 
eliminate prin aspirare înainte de aplicarea primerului.

Culoarea:
Culoarea de bază: gri. Pot fi adăugaţi pigmenţi pentru alte culori.

Gama de culori:
Există o gamă de culori la alegere pentru Herkulit®. Luaţi în considerare faptul 
că produsele colorate bazate pe ciment nu pot fi comparate cu codurile de 
culoare pentru vopsea. 

Culorile deschise ar trebui evitate pentru suprafeţele care sunt murdărite 
frecvent. 

“Rosturi”, modele: 
Pot fi tăiate şi umplute după cerinţe.

Protejarea suprafeţelor finisate:
Suprafeţele Herkulit® S400 care sunt finisate înainte de terminarea clădirii 
trebuie acoperite pentru protecţie şi ţinute acoperite în timpul lucrărilor  finale 
la alte elemente de constructie. Herkulit® S400 e beton  şi prin urmare poate 
absorbi la început atât apă cât şi murdărie lichidă.  Materialul de protejare a su-
prafetei trebuie să fie impermeabil şi fără posibilitate de decolorare, e.g. plăci 
impermeabile. 
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ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

BETON DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ 
HERKULIT® S400

Curatarea suprafeţei:
În timpul primei perioade de utilizare are loc o eflorescenţă naturală, care 
produce o suprafaţă rugoasă. Pentru a îndepărta acest efect, trataţi suprafaţa 
imediat după îndepărtarea foliei de protectie. Folosiţi Lithurin® I & II Wash cu o 
maşină de frecat cu perii pentru a îndepărta o cantitate mare de eflorescenta. 
(Consultaţi instrucţiunile de curăţare pentru mai multe informaţii).

Curăţare:
Curăţaţi pardoselile cu un detergent de tipul detergentului de beton. 
Amestecaţi cu o concentraţie de approx. 100:3. Nuanţa de gri (eflorescenţa) va 
dispărea treptat prin curăţarea regulată şi suprafeţele Herkulit® S400 vor de-
veni mai rezistente la lichid şi vor dobândi aspectul lucios caracteristic.
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Herkulit® S200 este un material rezistent de tip beton gata-amestecat, 
destinat în principal reparaţiilor, dar care poate fi de asemenea folosit 
pentru construcţii noi şi suprafeţe mari. Pentru utilizare se amestecata 
doar cu o mică cantitate de apă la locul construcţiei. Herkulit® S200 este 
aplicat cu o grosime a umplerii sau acoperirii între minimum 4 mm şi 
maximum 12 mm pentru umplerile sau acoperirile mai voluminoase.

După o aplicare corectă, sclivisire mecanizată şi  netezire, Herkulit® S200 
oferă o finisare lucioasă, foarte dură şi rezistentă la abraziune, care este 
mult superioară  unei pardoseli de beton tradiţionale. Herkulit® S200 
poate fi folosit ca mortar de reparaţie, după deteriorări produse de apă 
în timpul turnarii,  după “umflături”, după instalarea de ţevi de apa sau in-
stalatii electrice, sau după reparaţii care au presupus mutarea pereţilor, 
maşinilor sau fundaţiilor. Herkulit® S200 e de asemenea potrivit pentru 
utilizarea la pardoseli de dimensiuni mari. 

Avantaje: 
Herkulit® S200 oferă o finisare foarte netedă şi estetică  
Herkulit® S200 oferă o culoare intensă foarte plăcută 
Herkulit® S200 reflectă lumina (culori aprinse)
Herkulit® S200 are o mare rezistenţă la abraziune
Herkulit® S200 are o contractie foarte mică
Herkulit® S200 poare fi folosit pe pardoseli industriale cu trafic greu

Pentru a rezuma, aplicaţi Herkulit® S200 într-un strat de o grosime între 
4-12 mm după aplicarea primer-ului pe  podeaua sablată sau frezată, 
aspirată minuţios şi uscată, apoi neteziţi/sclivisiţi mecanizat cu discul şi 
paletele, şi aplicaţi în final soluţii antievaporante. Vă rugăm să consultaţi 
instrucţiunile separate de aplicare înainte de utilizare.  

Herkulit® S200 trebuie să fie amestecat cel puţin cinci minute într-un malaxor cu motor puternic. 

Consumul de primer: 
Herkulit® Primer de la 0.8 la 1.0 kg/m2 

Consum mortar: 
Herkulit® S200 - 25 kg/m2 la 10 mm grosime 

Detalii tehnice:
Herkulit® S200

Durata de lucrabilitate Approx 60 minute (+20OC)

Consistenţa în amestec Lichidă

Formă Pulbere

Culoare Gri

Dimensiune granule 0-5 mm

Densitate 2.5 kg / l

Condiţii de amestec Intre 1.9 şi 2.0 litri de apă la 25 kg

Temperatura de lucru De la +5OC la + 25OC

Rezistenţa la abraziune 0.01 mm după 2850 cicluri (BS8204/EN13892-4)

MORTAR DE REPARATIE 
HERKULIT® S200

+
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Instrucţiuni pentru Herkulit® Primer: 
2,5 kg Herkulit® Primer se amestecă cu 0.70 - 0.75 litri apă. 
15 kg Herkulit® Primer se amestecă cu 4,5 - 5,0 litri de apă.

Amestecarea Herkulit® Primer: 
Herkulit® Primer se amestecă cu grijă cu un mixer fixat pe 
o maşină de găurit puternică. Turnaţi cantitatea de apă 
indicată într-un recipient potrivit şi adăugaţi încet pulberea 
de Herkulit® Primer, în timp ce mestecaţi. Amestecaţi 5 
minute.

Aplicare Herkulit® Primer: 
Herkulit® Primer se aplică cu o perie pe suprafaţa sablată 
sau frezata. Nu trebuie lăsat să se usuce (devine mat pe 
suprafaţă).

Consumul de Primer: 
Între 0,8 şi 1 kg/m2.

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® S200

Cerinţe pentru betonul suport: 
Pentru a obţine rezultate bune cu Herkulit® S200, e important ca betonul suport să aibă o 
rezistenţă la smulgere de 1.5 MPa. Suprafaţa şi structura betonului suport au o importanta  
crucială pentru aderenta stratului superior. Dacă există orice fel de îndoială cu privire la 
îndeplinirea cerinţelor standard de către betonul suport, trebuie să se efectueze un test al 
condiţiilor la faţa locului sau un test de rezistenţă la tracţiune sau, dacă este necesar, se vor 
extrage carote cu mostre de profunzime pentru o analiză mai detaliată.

Prepararea suportului: 
1. Sablaţi  sau frezaţi suprafaţa. Structura suprafeţei să fie echivalentă cu un minim de 2 
mm/maxim 30 % din grosimea stratului superior. Suprafaţa nu ar trebui să conţină lapte de 
ciment şi pelicule de ciment. Frezarea/sablarea trebuie făcute pe întreaga suprafaţă, ca şi în 
preajma pereţilor, stâlpilor de susţinere, etc.  
2. Curăţaţi suprafaţa:  după frezare, betonul trebuie aspirat minuţios.  
3. Aplicarea de apă şi acoperirea:  aplicaţi apa pe suprafaţă şi acoperiţi cu folie de plastic. 
Folia trebuie să rămână pe loc cel puţin 24 de ore. Indepartaţi pelicula pe măsură ce se 
efectuează turnarea. Nu trebuie să existe bălţi de apă pe suprafaţă în timpul turnării (elimi-
nate excesul de apa prin aspirare).
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® S200

După întărire:
Imediat dupa ultima sclivisire, aplicati Lithurin® IIS (bazat pe apa) într-ocantitate de 
0,15 litri pe  m2 - sau alternativ Lindolit® W (bazat pe apa într-ocantitate de 0,07 litri pe 
m2 (concentrat) diluat 1:3 cu apa - iar în dimineata urmatoare aplicati apă şi peliculă 
de plastic.

Instrucţiuni pentru Herkulit® S200: 
25 kg Herkulit® S200 este amestecat cu  1,9 - 2,0 litri de apă.
Amestecaţi Herkulit® S 200 într-un mixer cu palete cu un mo-
tor puternic.  

Aşternerea Herkulit® S200: 
Dupa aşternerea Herkulit® S200 suprafata poate fi vibrata. 
Sclivisiţi mecanizat suprafaţa de cel puţin -5-6 ori. Acoperiţi 
cu peliculă de plastic între şedinţele de sclivisire, sau spray-
ati Lindolit® 1:1 direct pe suprafaţă după turnare.  
Materialul trebuie să se întărească de jos în sus  înainte de 
sclivisire.  În final, sclivisiţi până la obţinerea unei suprafeţe 
lucioase. 

Culoare: 
Culoare de bază: gri. Pentru alte culori adăugaţi pigmenţi. La 
sfârşit, pentru a obţine aceeaşi culoare cu pardoseala de ma-
terial  pulverulent iniţială, aşterneţi acelaşi material puveru-
lent peste Herkulit® S200 (înainte de sclivisire) .

Consum S200: 
25 kg/m2 pe 10mm (la o grosime între min 4 mm  şi max 12 
mm).
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® PRIMER

Proportia de amestec Herkulit® Primer:
Amestecaţi 15 kg Herkulit® Primer cu 4,35-4,50 litri de apă.

Amestecarea Herkulit® Primer:
Herkulit® Primer se amestecă cu grijă într-un mixer cu palete sau cu un amestecator ataşat la o 
maşină de găurit puternică. 

Atunci când amestecarea se face într-un mixer cu palete:
1.) Turnaţi Herkulit® Primer în mixerul cu palete şi adăugaţi 2/3 din cantitatea de apă indicată.
2.) Amestecaţi 3 minute.
3.) Adăugaţi  restul de 1/3 din apă.
4.) Amestecaţi încă 3 minute.

Atunci când amestecarea se face cu o maşină de găurit/cu amestecator: 
1.) Turnaţi cantitatea indicată de apă într-un recipient potrivit.
2.) Adăugaţi încet pulberea de Herkulit® Primer în timp ce mestecaţi.
3.) Amestecaţi 5 minute.

Aplicarea Herkulit® Primer:
Herkulit® Primer se aplică cu grijă pe suprafaţa de beton umedă, finisată prin periere cu o perie rigidă. (Se mai pot folosi un 
finisor mecanizat de mână sau o maşină de slefuit cu perii) 

Descriere:
Pentru a obţine rezultate bune cu Herkulit® S200, e important ca betonul suport să fie amestecat si turnat in mod corect. 
Suprafaţa şi structura betonului suport au o importanta  crucială pentru aderenta stratului superior. Dacă există orice fel de 
îndoială cu privire la îndeplinirea cerinţelor standard de către betonul suport, trebuie să se efectueze un test al condiţiilor la 
faţa locului sau un test de rezistenţă la tracţiune sau, dacă este necesar, se vor extrage carote cu mostre de profunzime pentru 
o analiză mai detaliată. 
  

Cerinţe:
Pentru a asigura funcţionarea optimă a Herkulit® Primer, betonul support trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe :

Aderentă:
Rezistenţa la smulgere a suprafeţei trebuie să fie 1.5 MPa (15 kg/cm²), la data aplicării  Herkulit® S200

Suprafaţa:
Structura suprafaţei trebuie să fie echivalentă cu minimum  2 mm/max 30 % din grosimea stratului superior. 
Suprafaţă trebuie să fie lipsită de  lapte de ciment şi pelicule de ciment, precum şi de impurităţi. 

Planeitatea:
Betonul suport trebuie să fie suficient de plan pentru ca grosimea betonului/mortarului să fie menţinută în limitele stabilite 
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ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
HERKULIT® PRIMER

Îndrumări:
a.) Dacă betonul suport are o rezistenţă la compresie de cel puţin 35 N/mm² şi per ansamblu de bună calitate şi lipsit de impurităţi, 
e de aşteptat ca cerinţele de mai sus privitoare la aderenţă să fie îndeplinite prin frezarea/sablarea şi curăţirea suprafeţei. 
b.) Betonul ar trebui să fie amestecat şi aşternut în aşa fel încât să apară un minim de tensiuni de contracţie. Acest lucru se poate 
obţine, spre exemplu, îndeplinind condiţiile următoare:
c.) Tip de ciment: ciment Portland.
d.) Folosiţi agregate fine cu o curbă granulometrică bună, echilibrată. 
e.) Pot fi folosiţi aditivi pentru reducerea cantitatii de apă.
f.) WCR maxim 0.55.
g.) Tasarea 60-90 mm. 

Frezarea/sablarea:
Frezaţi suprafaţă. Structura suprafeţei ar trebui să fie echivalentă cu minimum 2 mm/max 30 % din grosimea stratului superior; 
în caz contrar sablaţi suprafaţa. Suprafaţa nu ar trebui să conţină lapte de ciment şi pelicule de ciment. Frezarea/sablarea trebuie 
făcute pe întreaga suprafaţă, precum şi în preajma pereţilor, stâlpilor de susţinere, etc. Dacă nu este posibil ca maşinile să ajungă 
până la margini, acest lucru este făcut manual. Înainte de a freza betonul suport existent, ar trebui să fie reparate orice fisuri, 
margini ridicate, “rosturi” vechi, etc.

Curăţarea suprafeţei:
După sablare/frezare, betonul trebuie să fie curăţat minuţios utilizând aspirarea, jeturile de înaltă presiune (hidrosablare), etc., 
în funcţie de gradul de curăţenie şi de structura suprafeţei. 

Aplicarea de apă şi acoperirea:
Dacă betonul suport nu e saturat cu apă după curăţare, trebuie să se aplice apă. În funcţie de temperatură şi de densitatea 
betonului, e recomandat ca aplicarea apei să înceapă cu 8-24 de ore înaintea aplicării de Herkulit® Primer. Acoperiţi cu folie de 
plastic pentru a evita uscarea. Eliberaţi suprafaţa pe măsură ce se efectuează turnarea. Dacă există  bălţi de apă pe suprafaţă, ele 
trebuie eliminate prin aspirare înainte de aplicarea primerului.

Ambalarea:
Herkulit® Primer este furnizat în saci de 15 kg pe sac, pe paleţi de 510 kg.

Consumul de material:
15 kg de Herkulit® Primer produc în jur de 8,5 litri de mortar preparat prin amestecarea cu 4,35-4,50 litri de apă. Consumul de 
material e aprox 0.8-1.0 kg de binder pe m², în funcţie de stratul de beton suport.

Curăţarea uneltelor etc.:
Uneltele şi echipamentul trebuie curăţate cu apă înainte ca mortarul  pe bază de Herkulit® Primer să se usuce.

Siguranţa:
Herkulit® Primer bazat pe ciment nu este toxic la utilizare. Când pulberea intră în contact cu apa, mortarul devine alcalin. Utilizaţi 
întotdeauna o mască şi îmbrăcăminte de protecţie, folosiţi mănuşi la amestecare.  

Depozitarea:
Sacii de Herkulit® Primer ar trebui să fie depozitaţi pe paleti şi în stare uscată ; în aceste condiţii materialul va rezista până la 6 
luni.
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SOLUŢIE  ANTIEVAPORANTĂ 
LINDOLIT® W

Lindolit® W (bazat pe apă) previne uscarea prematură şi fisurile de 
contracţie. Se aplică pe pardoselile proaspăt turnate. Lindolit® W este 
o dispersie acrilică bazată de apă, cu aditivi, pentru tratarea pe loc a 
pardoselilor gata turnate.

În privinţa utilizării: 
O turnare de pardoseli profesionistă, de primă mână, nu este suficientă 
pentru a obine gradul maxim de rezistenţă şi durabilitate. Tratamentul 
ulterior turnarii este deosebit de important pentru calitatea produsului 
final. Suprafaţa nu trebuie să se usuce prea repede, în special în condiţii 
de temperaturi ridicate, umiditate scăzută, secetă, etc, care pot duce la 
o duritate mai mică şi la contractii mai accentuate ale betonului. 

Avantaje:
•  Lindolit® W este bazat pe apă.
•  Lindolit® W nu produce gaze sau vapori.
•  Lindolit® W previne uscarea prea rapidă.
•  Lindolit® W reduce contractiile din beton.
•  Lindolit® W reduce posibila eflorescenţă de calcar.  
•  Lindolit® W are o eficienţă testată şi aprobată (consultaţi rezultatele 
testelor furnizate separat).
•  Lindolit® W poate fi folosit în combinaţie cu apă şi folie de plastic.
•  Lindolit® W s-a folosit pe suprafete de peste 5 000 000 m2.

Transportare si depozitare: 
Lindolit® W este sensibil la îngheţ. 

Perioada de garanţie:  
  Un an, dacă este depozitat în condiţii adecvate. 

Aplicare: 
Lindolit® W trebuie să fie aplicat imediat, sau cât mai curând posibil după ultima finisare/sclivisire mecanizată, în funcţie de temperatură, 
umiditate, secetă, etc.  Lindolit® W se aplică uniform cu o mătură sau o perie moale.  
Atunci când se toarnă pardoseli de beton şi condiţiile sunt extreme (soarele bate direct sau vântul este puternit) Lindolit® W se poate 
aplica direct după turnarea betonului,  diluat cu apă în proporţie de 1:1.
După sclivisirea mecanizată, aplicaţi Lindolit® W diluat cu apă în proporţie de 1:2, sau în combinaţie cu apă şi folie de plastic diluat în 
proporţie de 1:3.
Aspectul iniţial lăptos al suprafeţei după aplicarea  Lindolit® W dispare după câteva zile. Aplicarea corectă va produce după uscare o 
suprafaţă lucioasă.

Consum:
Consumul este de approx 0,08-0,10 litri de concentrat pe m², luând în considerare o diluare 1:2 cu apă.
Consumul este de approx 0,06-0,08 litri de concentrat pe m², luând în considerare o diluare 1:3 cu apă.

Testare: 
Lindolit® W a fost testat potrivit standardului BS 7542:1992
(Standard European) şi a fost aprobat avand o eficienţă de 80%,
superioara eficienţei cerute care este de 75%.

BS 7542:1992 
European 
Standard 

+
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SOLUŢIE ANTIEVAPORANTĂ
LINDOLIT® S

Lindolit® S este un compus transparent, bazat pe solvenţi şi 
modificat acrilic, cu rol de a întări, etanşeiza şi de a impiedica 
evaporarea prematura a apei din betonul proaspăt turnat.

Este deja preparat şi gata de utilizare, fiind rezistent la majoritatea 
solutiilor apoase de substanţe alcaline, acizi şi săruri. Este uşor de 
întreţinut, rezistă la abraziunea pietonală şi cea a vehiculelor, şi este 
compatibil cu majoritatea adezivilor de acoperire pentru pardoseli. 
Lindolit® S formează o membrană continuă, uşor de curăţat, şi conferă 
betonului un aspect strălucitor, în aparenţă umed.

Utilizări: 
Lindolit® S este folosit pe suprafete interioare şi exterioare, orizontale 
şi verticale, cu scopul de a etanşeiza, întări şi proteja împotriva prafului 
suprafeţele noi de beton şi lucrările de zidărie. Utilizările recomandate 
tipice includ depozitele, facilităţile industriale, garajele, zonele de 
parcare, birourile, centrele comerciale, şcolile, spitalele şi hangarele de 
aeroport.

Compozitie şi culoare:
Lindolit® S este un produs brevetat patentat realizat din răşini acrilice 
dizolvate într-o combinaţie specială de fracțiuni petroliere distilate. 
Lindolit® S este disponibil doar într-o formă transparenta.

Rezultatele testelor:
Lindolit® S respecta cerintele BS 7542:1992 avand o eficienta de 84%, 
superioara eficienţei cerute care este de 75% .

Instrucţiuni de aplicare:
Lindolit® S nu necesită amestecare. Nu diluati. Aplicaţi direct Lindolit® S pentru a forma o peliculă uniformă şi continuă folosind un 
pulverizator fără aeraj, o pensulă, o racletă de cauciuc, o perie moale cu coada, un trafalet scurt de mohair, o pensulă de vopsea, sau o 
perie din lână de miel. Aplicaţi un strat complet şi uniform de Lindolit® S la o rată de acoperire de 8-10 m2la litru. Folosiţi o perie din lână 
de miel, un trafalet sau o racletă de cauciuc pentru a îndepărta bălţile sau excesul de material. Dacă se doreşte o strălucire mai mare, se 
poate aplica un al doilea strat. În cazul în care după aplicarea primului strat suprafaţa a fost deja murdarită, ea trebuie curaţată temeinic 
înainte de aplicarea celui de-al doilea strat. Acest al doilea strat ar trebui aplicat de îndată ce primul strat s-a uscat. 

Uscarea:
Betonul tratat poate fi dat în folosinta pentru utilizare pietonală în 8-12 ore, dar duritatea maximă a suprafeţei va apărea după 7-10 zile.

Instructiuni cu privire la curatare:
Imediat după utilizare, curăţati uneltele şi echipamentul cu solvent bazat pe xilina sau solvent aromatic 100. Curăţaţi gurile de scurgere  
ale echipamentelor folosite pentru aplicare şi pulverizaţi cu solvent cât este încă umed. Dacă nu e curăţat imediat, sigilantul poate lăsa 
urme pe suprafeţele vopsite, pe sticlă sau lemn. Lăsaţi lucrarea şi zona unde aţi lucrat în ordine şi curăţenie, având grijă să nu stropiţi 
zonele adiacente. 

Ambalare:
Canistre de 210 litri.
Depozitare şi perioada de garanţie după depozitare:
3 ani, dacă este depozitat adecvat, la 10-25°C

Precauţiuni:
Lindolit® S nu este recomandat pentru etanşeizarea golurilor şi a crăpaturilor, şi nu ar trebui folosit acolo unde exista presiune hidrostatică. 
Nu aplicaţi pe suprafeţele exterioare dacă există o progronză de ploaie în următoarele 12 ore după aplicare; de asemenea nu aplicaţi 
dacă soarele bate direct pe suprafaţa de aplicare sau dacă temperatura depaşeste 30°C. E recomandat să se facă o aplicare de probă 
pentru a evalua aspectul şi eficienta. Nu aplicaţi pe suprafeţe îngheţate sau cu chiciura. S-ar putea ca anumiţi adezivi să nu funcţioneze 
în combinaţie cu Lindolit® S. Faceţi întotdeauna o aplicare de probă pentru a testa aderenta la suport. 
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SOLUŢIE ANTIEVAPORANTĂ
LINDOLIT® S

Măsuri de siguranţă în privinţa mediului şi a sănătăţii: 
Lindolit® S conţine fracţiuni petroliere distilate şi este inflamabil. Nu îl depozitati/utilizati în preajma surselor de căldură, scântei sau 
flacără deschisă. Ţineţi recipientele închise până la data utilizării. Asiguraţi o ventilare adecvată in zona de lucru. Pentru a preveni for-
marea vaporilor şi posibila explozie, deschideţi toate uşile şi ferestrele pentru a se forma curenţi de aer. Nu fumaţi. Vaporii de solvenţi 
pot produce iritaţii respiratorii. Contactul poate produce iritaţii ale pielii şi ochilor. E recomandat să se folosească mănuşi impermea-
bile, echipamente respiratorii şi ochelari de protectie. Spălaţi-vă pe mâini minuţios cu apă şi săpun după utilizare şi înainte de a mânca 
sau fuma. În cazul ingerării, nu provocaţi vomitarea şi consultaţi imediat un medic. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă 
15 minute şi consultaţi imediat un medic. Nu vă frecaţi la ochi. În timpul aplicării Lindolit® S, protejaţi plantele, iarba şi  gardurile vii. 
Protejaţi asfaltul şi suprafele de plastic şi cauciuc de scurgeri şi stropire excesivă. Înainte de utilizare citiţi datele de siguranţa ale mate-
rialului şi ţineţi-l departe de copii şi animale.

Aceasta fişă de material descrie măsurile anti-evaporare adecvate pentru suprafeţele de beton proaspăt turnate, utilizând
Lindolit® S - un compus acrilic antievaporant şi etanşeizant, gata de aplicat, transparent, în a cărui compoziţie intră un amestec de 
copolimeri acrilici speciali.
Betonul tratat în mod adecvat va fi mai protejat de praf, va avea mai puţine fisuri de contracţie şi o duritate mai mare a suprafetei, va 
fi mai durabil şi mai rezistent la abraziune. 
Atunci când este folosit ca agent anti-evaporant, Lindolit® S protejează hidratarea adecvată prin reducerea pierderii de umiditate din 
beton. Pentru tratamentul betonului turnat în aer liber, utilizarea soluţiilor anti-evaporare şi de sigilare este de o importanţă deosebită, 
având în vedere variaţiile de temperatură, umiditatea relativă şi condiţiile de vânt, toți aceşti factori afectând rata de evaporare a apei. 
Înainte de a aplica Lindolit® S pe întreaga suprafaţă, testaţi o zonă mică pentru a verifica că produsul furnizează gradul dorit de 
retenţie a umezelii, capacitate de penetrare şi finisare lucioasă (strălucire).

Livrare, depozitare şi manevrare:
Livraţi Lindolit® S în ambalaj original care este aprobat pentru acest tip de material. Depozitaţi Lindolit® S într-o cameră închisă, 
inaccesibilă pentru copii şi animale, la o temperatură între 10 şi 25 °C. 
Nu aplicaţi materialul dacă pardoseala este îngheţată sau dacă există condiţii de îngheţ. Nu aplicaţi dacă există o progroză de ploaie 
în următoarele 12 ore. Suprafeţele şi echipamentele din zona de aplicare vor fi acoperite pentru protecţie. Îndepărtaţi protecţia de 
pe suprafeţele invecinate şi închideţi gurile de scurgere. Dacă se fac două aplicări de Lindolit® S, suprafaţa nu trebuie să fie murdărită 
între cele două aplicări. În timpul uscării, protejaţi suprafeţele tratate şi sigilate de trafic, stricăciuni şi murdărire.

Folosiţi instalaţii de ventilare!
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea ; nu inhalaţi. Expunerea prelungită şi repetată poate produce iritaţia pielii sau reacţii alergice. Purtaţi 
ochelari de protecţie, echipamente respiratorii aprobate de NIOSH şi MSHA, mănuşi de cauciuc, şi o îmbrăcăminte adecvată. 

Proprietăţile materialului la 24˚C:
Densitatea (greutatea/litru) 0,850

Vâscozitatea (cPs) 300
Temperatura de aprindere 43°C
Duritatea Tukon >10
Rezultatele testelor ASTM C1315
Rata de acoperire (m2/litru) 8-10

Solide (%) >25

Timp de uscare (ore) 1-3

Expunere la UV Intruneşte cerinţele de clasa B şi C 

Pierderea de apă (kg/m2) < 0.35

Rezistenţa la acizi/Substanţe alcaline Intruneşte cerinţele
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Lithurin®

Lithurin® este un agent fluid de întărire cu pătrundere în  profunzime, care 
măreşte coeziunea şi sigileaza textura de suprafaţă a betonului folosind o 
rețetă proprie. Această rețeta a fost inventată la inceputul anilor ‘90 şi a fost 
de atunci îmbunătățită şi rafinată pana la obtinerea materialului folosit azi. 
Lithurin® nu formează un film pe suprafață ci o impregnează (penetrează). 
Lithurin® este bazat pe apă şi nu modifică culoarea betonului. Betonul devine 
mai dens, mult mai rezistent la abraziune şi la atacul chimic. Lithurin® este 
aprobat pentru utilizare în industria alimentară şi produce impermeabilitatea 
suprafețelor, care sunt uşor de curățat şi  nealunecoase.

ÎNTĂRITOR COEZIV,
ANTI-EVAPORTANT ŞI SIGILANT

Aspectul ecologic
Lithurin® este bazat pe apă şi nu daunează mediului. Lithurin® 
nu transmite nici un miros sau gust şi este prin urmare aprobat 
spre folosire în industria alimentară de către institutul independ-
ent de testare SIK (Institutul Suedez de cercetare în domeniul ali-
mentar).

Avantaje 
• Lithurin este atât un întăritor, şi sigilant, cât şi o soluție  anti‐evaporare
(Lithurin II S).
• Lithurin creşte rezistența la abraziune de până la 20 de ori.
• Lithurin este aprobat pentru utilizare în industria alimentară.
• Lithurin poate fi folosit pe suprafețe de beton proaspăt finisate sau vechi, cât 

şi pe toate materialele bazate pe ciment.
• Tratamentul cu Lithurin (atât cu Lithurin I cât si cu Lithurin II S) poate înlocui 

orice întăritor pulverulent (abraziune).
• Lithurin II S a fost testat şi aprobat ca o combinație de întăritor, sigilant şi 

soluție anti‐evaporantă, cu o eficiență de 79% (superioara valoriiunde de 
75% ceruta).

• Lithurin face suprafețele mai usor de curatat şi de menținut. 
• Lithurin a fost folosit in lumea întreagă pe peste 30 000 000 m2.
• Lithurin permite difuziunea. 
• Lithurin se auto‐şlefuieşte.

Praful de ciment pe beton
Praful de ciment pe beton este rezultatul particulelor de calcar emise în tim-
pul procesului de întărire. Suprafața devine slăbită şi predispusă la sfărâmare, 
ceea ce conduce la formarea prafului în prezența abraziunii. Parodoselile de 
beton care produc praf reprezintă o mare problemă pentru facilități industri-
ale, depozite, garaje pentru automobile, etc. Nu numai că acest praf grosier 
este dăunător sănătății, dar el se depune pe suprafețe si generează astfel 
cheltuieli suplimentare pentru întreținere şi curățire.

Abraziunea
 
Cea mai mare problemă pentru pardoseli o reprezintă abraziunea mecanică 
provocată de traficul pietonal, automobile si stivuitoare. Teste independente 
arată că tratamentul cu Lithurin® creste rezistenta la abraziune de aprox 20 
de ori (Autoritatea Natională de Testare Suedeza si Institutul Suedez de Cer-
cetare). În privinta abraziunii, atunci cand este tratat cu Lithurin®, betonul C 
25/32 devine combarabil cu betonul C50/60, ceea ce arata in mod clar ca ‐ 
dacă procesul de constructie îl permite ‐ întăritorii pulverulenti pot fi înlocuiți 
de tratamentul cu Lithurin® (Lithurin® I & IIS), cu beneficiul unui preț mai 
scăzut, unui risc mai mic si al unui personal mai putin numeros pentru ex-
ecutie.    

Istorie 
In istoria sa de peste 40 de ani, Lithurin® a fost folosit pe peste 
30 000 000 m2 de suprafete de beton, în 35 de țări.

Eficiența 
Teste independente arată că eficiența Lithurin® ca “soluție 
antievaporantă“ este de 79% (superioara valorii de 75% ceru-
ta).

Unde se foloseşte tratamentul cu 
Lithurin®?
• Depozite, centre de productie şi distribuție
• Magazine, magazii şi centre comerciale
• Garaje şi spatii de parcare pentru automobile
• Aerodroame, drumuri de beton, hangare şi zone portuare
• Terminale de aeroporturi, trenuri şi autobuze.

+



+

+
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Suprafata finisata
Rezistenta la abraziune
Pret

Cum se aplică Lithurin®

Dupa curățarea suprafeței (prin aspirare) turnați lichidul si întindeți‐l cu 
o perie moale şi o racletă de cauciuc. Se mai poate întinde şi cu o aşa-
numită “maşină de frecat“, ce constă intr‐un finisor cu perii de aplicare 
Lindec. Înainte de utilizare, consultați întotdeauna instrucțiunile de apli-
care.

Ce tratament ar trebui sa alegeti? 

Lithurin® I & IIS - intăritor, sigilant şi 
agent împotriva prafului
Acest tratament poate înlocui aşa‐numiții întăritori pulverulenți. Cea 
mai bună soluție este să se aplice tratamentul de rezistență la abraziune 
cu Lithurin® I şi Lithurin® IIS împreună, la aprox. 7‐10 zile după aşternerea 
pardoselii, sau direct pe pardoselile mai vechi de 7‐10 zile. Este foarte 
util pentru pardoseli de hangare, depozite, centre de logistică, facilități 
de producție, ateliere şi zone de parcare, etc. care necesită rezistență 
mare la abraziune.

Lithurin® II S – agent împotriva prafului, sau 
soluție antievaporare combinată cu agent 
împotriva prafului
Lithurin® IIS este folosit ca tratament unic pe pardoselile mai vechi de 10 
zile, sau ca o soluție cu efect dublu ‐ antievaporare şi anti‐praf ‐ pentru 
pardoselile proaspăt turnate. Una din modalitățile de utilizare pentru 
pardoselile proaspăt turnate este aplicarea imediată după finisarea/scli-
visirea mecanizată cu paleti de finisare, sau mai târziu ca o combinație 
de intăritor şi agent anti‐praf. Aston Service, un institut independent 
de testare, a dovedit o eficiența de reținere a umezelii de 79%, acolo 
unde se cere doar 75%! Este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli 
proaspăt aşternute, sau pardoseli vechi de beton.

Lithurin® I – întăritor pentru suprafețele 
în aer liber
Ca protector şi întăritor pentru suprafețele în aer liber, Lithurin® I se 
aplică de două ori pentru întărire si protejare impotriva abraziunii, a sării 
şi a poluării atmosferice. Betonul devine mai dur şi dens. Aplicați după 
aprox. 7‐10 zile de la aşternerea pardoselii, sau direct pe pardoselile mai 
vechi de 10 zile. Acest tratament e foarte util pentru aerodromuri, zone 
portuare, platforme de încărcare, drumuri de beton, caldarâme şi tot 
restul suprafețelor de beton în aer liber.

Lithurin® I & Lithurin® Wash – trata-
ment estetic pentru betonul de înaltă 
performanță
Este un tratament prin impregnare, destinat pentru suprafețele de be-
ton de înaltă peformanță. Trebuie să se aplice un tratament cu Lithurin® 
I şi un altul cu Lithurin® Wash, la approx 7‐10 zile după aşternerea par-
doselii, sau direct pe pardoselile mai vechi de 7‐10 zile.Acest tratament 
e foarte util pentru facilitățile de producție, mall‐uri, magazine şi centre 
comerciale, terminale de aeroport, de tren şi de autobuz, ca şi pentru 
expoziții de automobile şi bărci, etc.
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Instrucțiuni pentru Lithurin® I
1. Diluați Lithurin® I cu apă 1:1
2. Turnați şi întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie moale, 
pentru a asigura o absorbție bună.
3. Întindeți lichidul pe toată suprafața si periați, asigurându‐
vă că lichidul nu bălteşte si că nu au rămas urme de paşi.
4. Lăsați să se usuce. Aplicați Lithurin® IIS în ziua următoare.
În anumite condiții, spre exemplu atunci când tempera-
tura e joasă, timpul de absorție e mai lung (şi mai scurt la 
temperatură mai ridicată).
Consum

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
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INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
LITHURIN® I & LITHURIN® IIS

Cerințe pentru beton 
• Beton turnat de minimum 7 zile (Lithurin® I) luând în considerare o temperatură de 14 ‐ 18 °C, 
şi de minimum 14 zile luând în considerare o temperatură de 10 ‐ 13 °C. 
• Temperatura suprafeței pardoselii nu trebuie sa fie mai mică de + 5 °C, ceea ce echivalează cu 
aprox  + 10 °C temperatura atmosferică. Sub această limită de temperatură, betonul absoarbe mai 
puțin  material, ceea ce prelungeşte timpul de întărire. 
• Pardoseala nu trebuie să fie acoperită de praf, sau să conțină urme de grăsime şi de solutie 
antievaporantă (curățare prin şlefuire). 
• Păstrați pardoseala uscată in timpul primelor 5 zile după aplicare, luând în considerare o 
temperatură de + 10 °C.

Pregătirea suprafeței
• Curățați minuțios suprafața cu un aspirator, sau o maşină de spălat (lăsați suprafața să se usuce 

înainte de aplicarea tratamentului).

Instrucțiuni pentru Lithurin® IIS
Poate fi aplicat de îndată ce suprafața tratată cu Lithurin® I s‐a 
uscat.
1. Turnați şi întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie mo-
ale, pentru a asigura o absorbție bună. Mențineți pardoseala 
umedă timp de 15‐20 minute (la + 10‐12 °C). Dacă pardoseala 
începe să se usuce, turnați şi aplicați mai mult Lithurin® IIS. 

• Pardoseli finisate/sclivisite mecanizat - aprox 0,10 l/m2.
• Pardoseli nefinisate/ne‐sclivisite mecanizat - aprox 0,2‐0,4 l/m2.

Asigurați‐vă că nici o parte a pardoselei nu se usucă în timpul peri-
oadei de absorbție.  Dacă perioada de absorbție se prelungeşte, 
lichidul va deveni lipicios, în special la temperaturi mai ridicate.
2. Îndepărtați tot excesul de material cu o racletă de cauciuc, cât 
materialul este încă în formă lichidă.
3. După aceea, aplicați un strat subțire de Lithurin® IIS cu o perie 
sau o mătură pentru a crea o peliculă subțire pe suprafață. Pen-
tru a vă asigura că pardoseala absoarbe cantitatea adecvată 
de Lithurin® IIS va trebui să urmați toate instrucțiunile. 
NB ! În anumite condiții, spre exemplu când temperatura e joasă, 
timpul de absorție e mai lung (mai scurt la temperaturi mai ridi-
cate)

Consum 
• Pardoseli finisate/sclivisite mecanizat - aprox 0,125 l/m2.  
• Pardoseli ne‐finisate/ne‐sclivisite mecanizat - aprox 0,2‐0,4 l/m2.
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Lithurin® I
Dacă suprafața este complet albă: 
1. Suprafața nu a fost curățată şi Lithurin® I a reacționat 
cu praful de beton. 
2. Prea mult material. Pardoseala nu poate absorbi toată 
soluția, aşa că restul soluției s‐a uscat la suprafață. 
3. Suprafața este impermeabilă. Soluția anti‐evaporantă 
nu a fost îndepărtată. 
Dacă există puncte albe: 
• Prea mult material băltind. Acesta s‐a uscat la suprafață. 
Cum se rezolvă: Îndepartați cât mai repede posibil 
reziduul alb, folosind apă si frecând cu periile de nylon negre.

Lithurin® IIS
Dacă suprafața este mată: 
• Pardoseala nu a absorbit suficient material. 
Cum se rezolvă: Aplicați incă o dată Liithurin II Special cu un 

Cerințe pentru pardoselile proaspăt aşternutes
• Să fie proaspăt turnate si bine finisate/sclivisite mecanizat.

Instrucțiuni pentru Lithurin® IIS ca soluție antievaporantă sau 
ca tratament unic pe pardoselile vechi
Pardoseli noi: Aplicați cât mai curând posibil după finisare.
Pardoseli vechi: Aplicați după o curățire minuțioasă (consultați secțiunea “pregătirea      
suprafeței“).

1. Turnați şi întindeți lichidul pe pardoseală cu o perie moale, pentru a asigura o absorbție 
bună. Mențineți pardoseala umedă timp de 15‐20 minute (la + 10‐12 °C). Dacă pardosea-
la începe să se usuce, turnați şi aplicați mai mult Lithurin® IIS. Asigurați-vă că nici o parte 
a pardoselii nu se usucă în timpul perioadei de absorbție. Dacă perioada de absorbție se 
prelungeşte, lichidul va deveni lipicios, în special la temperaturi mai ridicate.
2. Îndepărtați tot excesul de material cu o racletă de cauciuc, cât materialul este încă în 
formă lichidă.
3. După aceea, aplicați un strat subțire de Lithurin® IIS cu o perie sau o mătură pentru a 
crea o peliculă subtire pe suprafață.

Pentru a vă asigura că pardoseala absoarbe cantitatea adecvată de Lithurin® IIS va trebui 
să urmați toate instrucțiunile.

În anumite condiții, spre exemplu când temperatura e joasă, timpul de absorție e mai 
lung (iar când temperatura e mai ridicată timpul e mai scurt).

Consum
La pardoseli finisate/sclivisite mecanizat ‐ approx 0,125 l/m2.

INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
TRATAMENT UNIC CU 

LITHURIN® IIS

consum redus la jumătate (între 0,05 si 0,08 litri/m2). 
Dacă suprafața este complet albă. 
1. Prea mult material. Pardoseala nu poate absorbi toată 
solutia, aşa că restul soluției s‐a uscat la suprafață. 
2. Suprafața este impermeabilă. Soluția anti‐evaporantă 
nu a fost îndepărtată. 
Dacă există puncte albe 
• Prea mult material băltind. Acesta s‐a uscat la suprafață 
Cum se rezolvă: Îndepartați cât mai repede posibil rezid-
uul alb, folosind apă şi frecând cu periile de nylon negre.

IMPORTANT! Nu aplicați niciodată Lithurin® IIS dacă 
exista puncte sau pete albe rămase după aplicarea 
Lithurin® I, pentru că aceste puncte sau pete vor 
ramâne prinse între cele doua aplicări şi nu vor putea fi 
îndepărtate.

VĂ RUGĂM SĂ ŢINEŢI SEAMA DE URMĂTOARELE ASPECTE!
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Lithurin® perii de aplicare 

Art.nr 1130 Perie de aplicare, 36 “ (91.44 cm)
Art.nr 1140 Placă de fixare, 36 “ (91.44 cm)  

LITHURIN® 
PERII DE APLICARE
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Următoarele teste au fost efectuate de JIS (Institutul Național de Testare Japonez)
Materialul de suprafață Rezistența la tracțiune N/mm2 Modulul de elasticitate N/mm2 Încovoierea maximă %
Linofog® Fix 5,3 29,8 18
Epoxi 58,3 2,9 2,2

Mărimea mostrei JIS: 13 x 13 x 150 mm, span 100 mm, test de viteză 3 mm/min.

Capacitatea de fixare (lipire, adezivitate) (N/mra2):
Materialul de suprafață Primer Oțel Inox Aluminium Beton
Linofog® Fix nu 3,8 4,3 2,9 1,7
 da 6,6 7,0 4,1 2,4

Epoxi nu 3,1 4,2 1,6 1,9
 da 5,0 6,8 6,2 2,7

JIS K 6850 test de tracţiune şi rupere
Test de abraziune:
Materialul de suprafață Rotații Abraziune
Linofog® Fix 400 abraziune mica
 1000 0,1 mm
 1500 0,2 mm
Epoxi 400 2 mm deformare de la căldura, de la început
 

REPARAŢII
LINOFOG® FIX

Pentru deteriorări si rosturi fixe 
Linofog® Fix este un material bazat pe poliuretan, cu două componente 
care trebuie amestecate cu agregate cu de granulometrie fina. Linofog® 
Fix a fost proiectat pentru reparații rapide cu timpul de intervenție şi de 
uscare de  aprox. 2‐3 ore. Linofog® Fix se aplică în straturi cu grosime 
de 0‐40 mm. De preferință, Linofog® Fix ar trebui să fie utilizat ca 
material de reparații pentru  deteriorări de mici dimensiuni şi defectiuni 
de planeitate. Vă rugăm să consultați figurile de mai jos în privința 
rezistenței chimice a Linofog® Fix şi a testelor la care acesta a fost supus.

Acizi: 10 % acid sulfuric Substanțe grăsime
 50 % acid fosforic de origine proteine
 50 % acid cromic animală: sânge

Substante 1 % sodă caustică Substanțe grăsime
alcaline: 1 % amoniac de origine proteine
  vegetală: glucide

Săruri: NaCl Petrol: petrol nerafinat
 Na2CO9  kerosen
 10 % NaHCO9  petrol lampant   
   parafină lichidă  
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Instrucțiuni de aplicare:
1. Asigurați‐va ca suprafața e curațată de praf si nu e umedă.
2. Aplicați Linoprimer uniform pe suprafață.
3. Lăsați Linoprimer să se usuce timp de aprox 3 ore (luând în considerare temperaturi între (+) 14 -18°C).
4. Amestecați 2,5 kg agregat cu 1,75 kg de  Linofog® Fix Bază. Adăugați 0,75 kg de întăritor şi amestecați până un aspect omogen şi 
neted (goliți complet recipientul cu întăritor).
5. Aplicați amestecul cu o mistrie de mână.
6. Lăsați‐l să se întărească aprox 2 ore (luând în considerare temperaturi între (+) 14-18°C).
7. Atunci când e necesar un aspect mai estetic, şlefuiți cu o hârtie cu şmirghel fin, mai întâi la 3-4 ore după aplicare (luând în
considerare temperaturi între + 14-18°C).

Consum:
1 kg de material gata amestecat e suficient pentru a fi utilizat pe aprox 1m2 şi o grosime de 1,8mm. 

Ambalare:
Linofog® Fix bază 1,75 kg, Linofog® Fix întăritor 0,75 kg, Linofog® Fix agregat 2,5 kg = 1 set/5 kg/3 litri = 1 m2 şi 9 mm grosime. 

REPARAŢII
LINOFOG® FIX
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Săruri:           NaCl  Petrol:                  petrol nerafinat   
           Na2CO9    kerosen
          10 % NaHCO9   petrol lampant 
                      parafina lichida

 

Adâncimea 
de tăiere:  
1/4 ‐ 1/3 din 
grosimea dalei 
de beton

20 mm

UMPLEREA ROSTURILOR
LINOFOG® MIX

Linofog® Mix furnizează industriei de construcții un material de umplere 
a rosturilor durabil si sigur. Caracteristicile sale sunt o excelentă  elastici-
tate şi  rezistență  la presiune Linofog® Mix  este un material  pe bază 
de poliuretan şi se aplica foarte bine cu un dispozitiv de tip pistol cu 
cartuse de amestecare.
Linofog® Mix este rezistent la frig, până la -50C, In timpul aplicării, nu 
trebuie să vină în contact cu apa, umezeala sau temperatura scăzută.
Linofog® Mix are o rezistență chimică foarte bună, asa cum se poate ve-
dea din lista de mai jos. 

Turnarea de pardoseli profesioniste şi de calitate înaltă nu e întotdeau-
na suficientă pentru a obține cel mai bun rezultat posibil. Pentru a evita 
fisurile în pardoselile de beton, a devenit o practică comună să se taie 
”rosturi” în forme pătrate de 6 x 6 m sau 8 x 8 m, în funcție de stâlpii de 
susținere, etc. După minim 3‐6 luni, aceste”rosturi” sunt curățate prin as-
pirare, tratate cu primer, umplute şi apoi netezite cu o maşină de şlefuit. 

Linofog® Mix e de asemenea potrivit pentru reparația fisurilor şi a mi-
cilor defecte.

Acizi:          10 % acid sulfuric Substante grăsime
          50 % acid fosforic de origine proteine
          50 % acid cromic animală:                  sânge

Substante   1 % sodă caustică Substante grăsime
alcaline:       1 % amoniac de origine proteine
    vegetală :                glucide

See separate laying instruction.

4 mm
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Instrucțiuni pentru Linoprimer
1. Aplicați Linoprimer cu o pensulă mică care poate intra în 
rost/fisură.
2. Lăsați Linoprimer să se usuce aprox 3 ore (la +14 to +18°C).
Linoprimer‐ul trebui să fie uscat înainte de a aplica Linofog® 
Mix.

Consum
1 litru Linoprimer acoperă aprox 250 m de rost, la o lățime 
de 4 mm şi o adâncime de 20 mm.

ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului în 
care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici un fel 
pentru aceste operaţii. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

INSTRUCŢIUNI APLICARE
LINOFOG® MIX

Pregătirea rosturilor
Timpul de operare al amestecului de umplere este de aprox 10 minute! 

1. Asigurati‐vă că rosturile/fisurile sunt curățate de praf si sunt uscate.
2. Plasați banda de spumă la o adâncime de aprox 15‐20 mm (nu e necesar in cazul 
fisurilor).
3. Pentru o umplere mai curată si mai estetica, aplicați bandă de protectie in lateralele 
rostului.

Instrucțiuni pentru Linofog® Mix
1. Agitați bine tuburile cel puțin 30 secunde înainte de apli-
care! 
2. Ţineți tuburile cu capul în sus, desfaceți capacul şi ataşați 
duza de amestecare.

 

3. Fixați tuburile în pistol, ținând pistolul cu duza de ameste-
care în sus şi acționați‐l, împingând afară aerul din tuburi.
4. Verificați că amestecul care iese e uniform şi bine mestecat.
Dacă nu, agitați mai mult.
5. Umpleți cu surplus rostul pe care s‐a aplicat primerul. Lasați 
să se usuce approx 1‐2 ore (la 14 ‐ 18°C).
 
Consum
0,45 kg (0,300 + 0,150 kg) vor fi suficiente pentru approx 7 m
de rosturi, la o lățime de 4 mm şi o adâncime de 20 mm.
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La finalul aplicării

1. Îndepărtați excesul de material folosind un şpaclu de chituire şi apă cu detergent,
pentru a aduce nivelul rostului umplut la planeitatea pardoselii.
2. Pentru rosturi mai estetice, slefuiți la 2‐3 ore după aplicare cu o hârtie cu şmirghel 
fin (la +14 to +18°C).
 

LAYING INSTRUCTIONS
LINOFOG® MIX

NOTĂ

Box 5,  421 21 V.Frölunda,  Sweden,  Tfn +46-31-298810,  
Fax +46-31-298876, export@lindec.se, www.concretefloor.com



ab lindec® furnizează informații corecte despre proprietățile tehnice şi manevrarea produselor sale. ab lindec® nu are nici un control asupra felului 
în care produsele sunt amestecate şi aplicate, sau asupra condițiilor în care sunt utilizate, şi prin urmare nu poate fi considerat responsabil în nici 
un fel pentru aceste operații. Singura sa responsabilitate priveşte calitatea produselor la momentul livrării.

JOINT FILLER
LINOFLEX®

Descrierea produsului:
LinoFlex® 40 este un sigilant elastomeric monocomponent, pe baza de 
poliuretan, care se activează şi întăreşte la umiditatea atomosferică şi 
formează un material de umplere a rosturilor, care aderă la majoritatea 
materialelor.

Fişă tehnică:
Aspect Păstos
Culoare Gri
Densitate la 20 °C 1.16 ± 0.05
Conținutul convențional de solide (EN 827) > 93 %
Tasare (ISO 7390) Fară
Temperatura de aplicare de la 5 la 35°C
Timp de formare crustă la 23 °C si 50 % HR de la 90 la 135 min
Timpul de întărire la 23 °C şi 50 % HR 3 mm/24 h
Duritate Shore A (ISO 868 – 3 sec.) Ca 40
Modulul la 100 % (ISO 8339) Ca 58 psi (0.4 MPa)
Alungirea la rupere (ISO 8339)  > 600 %
Rezistența la temperatură de la -30 la +80 °C
Resistența la acizi şi baze diluate Medie
Resistența UV Bună
Resistența la pulverizarea de apă şi sare Excelentă
Compatibilitate cu vopsele bazate pe apă Da
Compatibilitate cu vopsele bazate pe solventi A se efectua teste

Siguranță: 
Nu este listat ca periculos.

Consum:
600 ml vor fi suficienți pentru aprox 15 m de rost, la o lățime de 4 mm şi o adâncime de 10 mm. 

Curățare: 
Uneltele trebuie  curățate cu acetonă înainte ca sigilantul să se fi activat şi întărit complet. După întărire e necesară curatarea cu hartie 
abrazivă.

Ambalare şi depozitare: 
Cartuşe de 600 ml, 20 de bucăți pe cutie şi 720 de bucăți pe palet. Depozitare: 12 luni la 5‐25 °C , în cartuşele originale, inchise ermetic.

Instrucțiuni de aplicare:
1. Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără praf, ulei, grăsime sau orice impurități care ar putea împiedica lipirea. Dacă interiorul ros-

tului trebuie curățat, folosiți acetonă.
2. Aplicați Lino primer pentru o lipire  mai bună.
3. LinoFlex® 40 poate fi apoi aplicat cu un pistol pneumatic sau manual.
4. După aplicare, folosiți un şpaclu de chituire şi apă cu detergent pentru a netezi rostul.
5. LinoFlex® 40 trebuie să fie utilizat în 24 de ore de la deschiderea cartuşului de protecție (în caz contrar, sigilantul se poate întări în 

interiorul cartuşului)
6. Nu aplicați la o temperatură sub 5 °C. Când vremea e rece, depozitați LinoFlex® la 20 °C înainte de utilizare.
7. Evitați orice contact cu LinoFlex® ne‐întărit.
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PRIMER PENTRU ROSTURI
LINOPRIMER

Descrierea produsului
Linoprimer este un primer poliuretanic monocomponent incolor care 
se întăreşte in contact cu umezeala din aer. Linoprimer penetrează în 
beton şi formează baza unei adeziuni şi lipiri mai bune în combinație 
cu materialele Lindec de umplere a rosturilor şi de reparație a fisurilor. 
Linoprimer poate fi de asemenea folosit ca strat protector împotriva 
anumitor substanțe chimice, acizi, substanțe alcaline şi uleiuri. Timpul 
de uscare este în jur de 3 ore la 230C si 50% umiditate relativă, iar după 
3‐5 ore se poate aplica  vopsea.

Consum la rosturile de beton
(pentru o lățime de 4 mm şi adâncime 20 mm)

Aprox 250 metri lungime (1 litru). 

Consum la suprafețe pavate cu beton
Aprox 5 ‐ 8 m2 pe litru pe strat.

Fişă tehnică
Densitate 1000 kg/m3

Volumul de uscare 35%
Culoare Transparent
Aspect Lucios
Curățare Diluant
Adâncimea de penetrare (K50) aprox 1.5 mm

Instrucțiuni de aplicare pentru rosturi
Rosturile se curăță minuțios prin aspirare.
Se poate aplica şi bandă pe marginile rostului pentru un aspect estetic 
mai bun.
Aplicați primerul cu o pensulă mică care poate pătrunde în rost.
Lăsați să se usuce 3‐5 ore înainte de a umple rosturile.

Instrucțiuni de aplicare pentru suprafețele pavate cu beton
Toate rămăşițele de beton trebuie îndepărtate.
Orice strat de suprafață cu ciment moale trebuie sablat sau frezat.
Curățiți minuțios prin aspirare.
Aplicați de 1‐2 ori cu un trafalet “Biber“.
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EPOXI DE INJECŢIE
CRACKTEC

Descrierea produsului

Cracktec este un mortar epoxidic de reparatie, cu vâscozitate joasă, 
care nu conține solvenți.  La injectarea în fisuri, Cracktec are o foarte 
bună adeziune şi lipire, chiar şi pe betonul umed. Acest lucru permite 
injectarea chiar şi într‐un mediu umed. Adeziunea în mediul umed e 
echivalentă cu rezistența la tracțiune a betonului C30/37. Vâscozitate 
joasă face posibilă o penetrare adâncă a fisurilor.

Utilizare

Tencuirea şi reparația fisurilor şi asa‐numitelor ”umflături” în straturile 
de acoperire bazate pe ciment.

Fişă tehnică

Densitate:     1200 kg/m3

Vâscozitate:     0.15pa-s
Rezistența la compresie:   95 Mpa
Rezistența la tracțiune:   60 Mpa
Cea mai mică temperatură de întărire: + 5-10 °C
Culoare:     Transparent
Curățirea uneltelor:   Acetonă

Injectarea fisurilor în pardoseli de beton pe cale să 
fie acoperite cu un nou strat din material bazat pe 
ciment

1. Tăiați fisura până la 1/3 din grosimea dalei sau în profunzime până la 
primul strat de întărire.

2. Curățiți minuțios fisura cu aer comprimat şi prin aspirare.
3. NB! Tuburile de Cracktec trebuie agitate adecvat, minimum 30 secunde înainte de utilizare.
4. Tineți tuburile cu capul în sus, desfaceți capacul şi înşurubati pe duza de amestecare.
5. Puneți tuburile pe cartuşul pistolului, țineți pistolul şi tuburile duzei de amestecare în sus, şi acționați pistolul împingând afară aerul
din tuburi.
6. Verificați dacă amestecul care iese este omogen, în caz contrar împingeți si scoateți mai mult material până când amestecul e
omogen. Dacă amestecul nu devine omogen, agitați mai bine tuburile înainte de utilizare.
7. Umpleți cu Cracktec, lăsați materialul să curgă.
8. Umpleți cu un strat subțire de filler.
9. Repetați paşii 7 si 8 până cănd fisura este umplută, terminând cu filler.
10. Îndepărtați excesul şi aplicați filler deasupra.
11. Lăsații să se întărească approx 5-8 ore la 14-18°C  apoi şlefuiți.
 

NOTĂ
 

Duza de amestecare nu funcționează când temperatura e sub + 5°C, şi vâscozitatea materialului creşte cu scăderea temperaturii.
(Mențineți tuburile calde înainte de utilizare).
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CURĂŢARE & ÎNTREŢINERE 
CONCRETE SOAP®

Descrierea produsului:
Detergentul de beton Lindec a fost proiectat special pentru a impregna 
şi menține betonul, betonul dur şi suprafețele de beton şlefuite şi 
polişate cu pastile diamantate. Detergentul de beton Lindec e folosit 
la curățarea zilnică şi protejează betonul de decolorare, făcându‐l în 
acelaşi timp greu de murdărit şi uşor de întreținut. Folosit cu regularitate, 
detergentul de beton Lindec conferă pardoselii o strălucire naturală. 
Detergentul de beton Lindec nu lasă urme de spălare.

Spălarea zilnică e extrem de importantă nu numai pentru pastrarea 
curățeniei pardoselii dar şi pentru confortul personalului dvs. 
Detergentul de beton Lindec împiedică murdăria solubilă în apă 
să fie absorbită de microporii suprafeței, împiedică alunecarea, şi e 
recomandat pentru pardoselile industriale, în ateliere, în depozite, etc. 
Poate fi de asemenea utilizat pentru pardoselile cu eflorescență
abundentă.

Pentru a prelungi durata de viață a pardoselilor de beton trebuie să 
folosiți doar materiale recomandate de întreținere. Evitați solvenții 
şi alte substanțe chimice agresive. Pentru cele mai bune rezultate 
pardoselile ar trebui spălate regulat, şi cel mai bun echipament este 
maşina de spălat (care freacă şi aspiră). Inițial ar trebui să se utilizeze o 
lavetă de frecare de nylon pentru a îndepărta eflorescența şi reziduurile 
de construcție. Vă recomandăm pentru primele 2 luni  laveta neagră de 
frecare de nylon, iar apoi cea roşie. (Culoarea indică cantitatea de agent 
abraziv). Puteți folosi detergentul Lindec şi pentru spălarea manuală, 
dar această metodă e mai puțin eficientă.

Consum:

Consum material / m2 Detergent de beton: Apă: Lavetă de frecare:

1.) Aplicare manuală: 1 dl 5 litri Aplicator

2.) Spălare/impregnare cu masina de spălat: 1 litru 10 litri Neagră

3.) Spălare zilnică cu masina de spălat: 0,5-1 dl 10 litri Roşie

Consum aprox 0,010 litri pe m2 la spălare zilnică (3.)

Conținut:
Săpun din acizi graşi selecționați, dipropilen glicol, eter metilic.

Transport:
Poate fi transportat fără încălzire. Gata de utilizare după topire prin încălzire mică şi amestecare. Valabil 2 ani dacă e păstrat sigilat la 
temperaturi de peste +2°C.
 

Ambalare:
Butoi de plastic, 25 litri.

Lavete de frecare din nylon: 
Art. No 1360 Lavetă neagră (sapphire) 16’’ (40,64 centimetri) . Art. No 1365 Lavetă roşie 16’’.
Art. No 1352 Lavetă de lustruire (180) 16’’. Art. No 1354 Lavetă de lustruire (320) 16’’.
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